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تیترها

  جوادث  5

گالیهازنبودوضعیتکروناییپمپبنزینها
  خـبر  2

  آخـر  6

سرهنگایراننژاد،فرماندهانتظامیخبرداد:

کشف 20 کیلوگرم شیشه

درجلسهشورایشهرمطرحشد؛

تکریم ارباب رجوع شهرداری
 مد نظر قرار گیرد

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبـر  2

میرزاده،جانشینمدیرعاملمنطقهویژهاقتصادی:

بهرهبرداری
ازفازاولکارخانهتولیدانواعکاشی

  شـهر  3

رهنما،مدیرعاملموسسهشکوفههایایدهال:

موانعازدواج
بهمناسبتروزازدواج

  گوناگون  5

نسیم امید:    جلسه  علنی شورای شهر با حضور شهردار  پیرامون  فعالیت های 
عمرانی شهرداری  در زمینه توسعه و عمران شهری دوشنبه گذشته در صحن علنی 
از  قدردانی  با  نشست  این  در  شهر  شورای  رئیس  صادقی،  شد.امین  برگزار  شورا 
مجموعه فعالیت های عمرانی شهرداری با  توجه به اجرای پروژه های عمران شهری 
اظهار داشت: در شورای پنجم اعتبارات عمرانی قابل توجهی برای اجرای طرح های 
عمران شهری اختصاص داده شده است که جای قدردانی دارد اما با توجه  به شرایط 
آب و هوای مناسب از شهرداری انتظار می رود به گونه ای فعالیت کنند که تا 

قبل از فصول سرما و بارندگی ها بخش اعظم پروژه ها انجام شده باشد...

هفته نامه نسیـم امید

 آخر  6

خطیبی،فعالاجتماعیسیاسی:

چالشهای
فرماندارجدیدسیرجان

عکس:سجادحیدریفرد  فرهنگ 4

گفتوگوی»نسیمامید«بارضاسروشنیا،شهردارسیرجان:

برخی واحدهای شهرداری ضعیف عمل کرده اند
   دو میلیارد تومان هزینه تیم داری شهرداری است
    ترمینال مسافربری اول مرداد افتتاح می شود     

شروعاحیایخانهدکترصادقیپسازسالهاوعده



2 نسیـم امیدخبـرخبر

گروه خبر: مهندس مالرحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر با دکتر فدایی استاندار کرمان دیدار و گفتگو کرد.

و صنعتی  بین الملل شرکت معدنی  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 
شد،  برگزار  کرمان  استانداری  محل  در  که  دیدار  این  در  گل گهر، 
مهندس مالرحمان به تشریح آخرین وضعیت شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در حوزه های مختلف پرداخت. مدیرعامل شرکت گل گهر با 
بیان اینکه تمام عزم و اراده مجموعه گل گهر در سال جاری تحقق 
مجدد »جهش تولید« مدنظر مقام معظم رهبری است، به ارائه عملکرد 

سه ماهه اول سال گل گهر در زمینه تولید و فروش پرداخت.
 مهندس مالرحمان با اشاره به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی 
توسط  حسابرسی  گزارش  ارائه  و  گذشته  هفته  در  شرکت  سالیانه 
گزارش  در  گفته حسابرس  به  بنا  نماینده حسابرس مستقل گفت: 
حسابرسی از سال ۱۳۸۶ تاکنون اولین بار بوده که حسابرسی مقبول 
و  طرح ها  پیشرفت  میزان  به  همچنین  وی  ندارد.  مغایرتی  و  بوده 
پروژه های در دست اجرای گل گهر در استان و همین طور طرح های 
قابل افتتاح و طرح های آماده کلنگ زنی در سال جاری پرداخت. وی 
با اشاره به لزوم تامین سنگ مورد نیاز به عنوان گلوگاه اصلی شرکت 
در سال جهش تولید توضیحاتی در رابطه با اقدامات گل گهر در این 

زمینه ارائه داد.

توانمندسازی مددجویان در دستور کار نیروی دریایی 
بهزیستی  سازمان  تأسیس  سال  چهلمین  مناسبت  به  خبر:  گروه 
کشور، ناخدایکم محمدی با حضور در ساختمان مرکزی اداره بهزیستی 

شهرستان سیرجان با خانم مهتاب حسینی دیدار و گفت وگو کرد.
این دیدار   به گزارش روابط عمومی ارتش، ناخدایکم محمدی در 
گفت: این اداره، خدمات ارزشمندی را به اقشار نیازمند از جمله زنان و 
کودکان بی سرپرست و نیز توانبخشی معلوالن جسمی و ذهنی با توجه 
به حفظ ارزش ها و کرامت واالی انسانی در راستای کاهش آسیب ها 
و معضالت اجتماعی ارائه می دهد که تمام این فعالیت ها به معنای 
واقعی ایثار و جهاد محسوب می شود. وی تاکید کرد: مرکز فرماندهی 
آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش در سیرجان طرح توانمندسازی 
و اشتغال مددجویان بهزیستی در بیمارستان و فروشگاه های مشارکتی 
را در دستور کار خود داده تا به نحو مطلوب از استعداد این عزیزان 

قسمت های مختلف استفاده کند.
 دکتر مهتاب حسینی، رئیس اداره بهزیستی سیرجان نیز ضمن 
قدردانی از حضور و همکاری مستمر فرماندهان ارشد نداجا در این 
با  همواره  ارتش  دریایی  نیروی  گفت:  بهزیستی،  اداره  با  شهرستان 
کمک مستمر و خالصانه خود به این مجموعه و با حمایت های مالی، 
فرهنگی و غیره نقش موثری در فعالیت های بهزیستی دارد. وی افزود: 
ارتش، پشتوانه قدرتمندی برای امنیت کشور است و وجود امنیت از 
تمام آحاد جامعه مهم و حیاتی  برای  ارزشمندی است که  مفاهیم 

محسوب می شود.

دکترزینلی،رئیسشبکهدامپزشکیسیرجان:
واکسیناسیون    رایگان

 بیش از ۵000 راس گاو و گوساله 
رئیس  خبر:  گروه 
دامپزشکی  شبکه 
فاز  آغاز  از  سیرجان 
تب  واکسیناسیون  اول 
گوساله  و  گاو  برفکی 
صورت  به   ۹۹ سال  در 

رایگان خبر داد.
دکتر علیرضا زینلی پور 

رئیس شبکه  دامپزشکی  از آغاز فاز اول واکسیناسیون تب برفکی 
گاو و گوساله خبر داد و گفت: فاز اول  واکسیناسیون تب برفکی گاو و 
گوساله در شهرستان سیرجان با انجام حدود۵۰۰۰ راس گاو و گوساله 
آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. وی در ادامه بیان 
داشت: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار عفونی و به 
شدت واگیردار در دام است که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی 
یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های 
دامی محسوب می شود.زینلی با اشاره به اینکه یکی از راه های کنترل 
بیماری فوق العاده مسری و مهلک تب برفکی، عالوه بر لزوم رعایت 
مقررات بهداشتی قرنطینه ای، واکسیناسیون مرتب و دوره ای جمعیت 
حساس دام ها  است، گفت: دامداران در کنترل و پیشگیری از شیوع 
بیماری های واگیردار نقش مهمی برعهده دارند و می توانند با رعایت 
موارد بهداشتی، تردد نکردن در میادین دام سنتی، واکسیناسیون به 
موقع و ضد عفونی دامداری های خود در کنار ادارات دامپزشکی از 

شیوع این بیماری ها جلوگیری کنند.
رئیس شبکه دامپزشکی اظهار کرد: یکی از راه های مهم پیشگیری 
از این بیماری در کنار رعایت اصول امنیت زیستی، واکسیناسیون به 
موقع است و به رغم مشکالت زیاد در تولید واکسن خوشبختانه در 
شهرستان طی فاز جاری واکسن تب برفکی تامین و واکسیناسیون 

کامال بصورت رایگان درگاوداری ها صورت می پذیرد.

توجه بیشتر به ارتقای خدمت رسانی به بیمه شدگان
با  سیرجان  شهرستان  فرمانداری  سرپرست  خبر:  گروه   
حضور در محل  اداره تامین اجتماعی به مناسبت گرامیداشت 
هفته تامین اجتماعی،ضمن دیدار و گفتگو با رئیس و کارکنان 

این اداره از بخش های مختلف اداره بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان، سهراب بهاالدینی 
در حاشیه این بازدید گفت: هفتـه تامین اجتماعی، فرصت مناسبی 
برای قدردانی از زحمات و خدمات مدیریت و  کارکنان خدوم اداره 
تامین اجتماعی شهرستان سیرجان و همچنین توجه بیشتر به ارتقای 
خدمت رسانی به بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت 
پوشش تامین اجتماعی است. بهاالدینی با تاکید بر این که کارکردهای 
اثرگذار سازمان تأمین اجتماعی به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای سطح 
رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی پس از انقالب شکوهمند اسالمی 
بر کسی پوشیده نیست گفت: تأمین اجتماعی کارنامه درخشانی در 
خدمت رسانی همه جانبه به آحاد بیمه شدگان و مستمری بگیران 

دارد و توانسته است پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم باشد.

شنبه 28 تیر 1399، شماره 237 ، سال ششم

گروه خبر: فاز اول کارخانه تولید انواع کاشی توسط 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  قشم  ساحل  مناره  شرکت 
پایان  تا  مربع  متر   350,000 بالغ بر  ساالنه  ظرفیت  با 

شهریور ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
قاسم میرزاده، جانشین مدیرعامل  منطقه ویژه اقتصادی در 
گفت گو با نسیم امید بیان کرد: مدیرعامل کارخانه مناره 
ساحل قشم در بازدید مدیرعامل سازمان عمران کرمان از 
واحد  این  تولید  نخستین خط  که  کرد  بیان  کارخانه  این 
صنعتی با ماشین آالت خارجی در سالنی به مساحت چهار 

هزار متر مربع احداث شده و آماده تولید است.

وی در ادامه افزود: شرکت مناره ساحل قشم دارنده جواز 
اجرایی  فعالیت   9۵ سال  در  کاشی  انواع  تولید  تاسیس 
خود را برای ساخت واحد تولید کاشی به ظرفیت لعاب و 
سرامیک 9۰۰ تن، کاشی ساختمانی دیواری معمولی ۵۰۰ 
لعاب دار  پرسالن  کفی  ساختمانی  کاشی  مترمربع،  هزار 
پرسالن  کفی  ساختمانی  کاشی  و  مربع  متر   2,۰۰۰,۰۰۰

بدون لعاب ۱,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع در سال را آغاز کرد.
میرزاده در ادامه به نقل از مدیر واحد مزبور افزود: نخستین 
خط تولید این واحد صنعتی، حداکثر تا پایان شهریور ماه 
به بهره برداری می رسد. همچنین بخش دوم ماشین آالت 

خطوط بعدی این طرح هم اکنون وارد کشور شده و منتظر 
ترخیص از گمرکات است.

میرزاده،جانشینمدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیسیرجان:

بهره برداری از فاز اول کارخانه تولید انواع کاشی 

محمودآبادی،رئیسجهادکشاورزیسیرجان:

رفع تصرف 6520مترمربع از اراضی حسن آباد شیخ ها

دردیدارمدیرعاملشرکتگلگهربااستاندارمطرحشد؛

نبود مغایرت حسابرسی با اسناد گل گهر

از  کشاورزی  جهاد  رئیس  خبر:  گروه 
اراضی  از  6520مترمربع  تصرف    رفع 
کشاورزی شهرستان و تخریب و عرصه 

به حالت کشاورزی برگردانده شد.
کشاورزی،  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشاورزی  جهاد  مدیر  محمودآبادی  اکبر 
شهرستان سیرجان گفت: در راستای برخورد 
با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی 
و مستند به تبصره 2 ماده ۱۰ قانون حفظ 

حسب  و  باغ ها  و  زراعی  اراضی  کاربری 
دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان، 
مترمربع   ۶۵2۰ معادل  سطحی  سیرجان 
حسن آباد  روستای  کشاورزی  اراضی  از 
شیخ ها از توابع بخش مرکزی سیرجان که 
بود  یافته  کاربری  تغییر  غیرمجاز  به صورت 
تخریب و عرصه مورد نظر به حالت کشاورزی 

برگردانده شد. 
سیرجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 

افزود: با هر گونه ساخت و سازی که از 
و  کاربری محسوب شود  تغییر  مصادیق 
کمیسیون  مجوز  اخذ  قانونی  تشریفات 
تبصره ۱ ماده ۱ طی نشود برخورد قانونی 
الزم به عمل خواهد آمد. وی از شهروندان 
کاربری  تغییر  مراتب  کرد  درخواست 
سامانه  به  را  کشاورزی  اراضی  غیرمجاز 
۱۳۱حفاظت از اراضی کشاورزی اعالم و 

اطالع دهند .

علنی  جلسه    : خبر  گروه 
شورای شهر با حضور شهردار  
پیرامون  فعالیت های عمرانی 
توسعه  زمینه  در  شهرداری  
دوشنبه  شهری  عمران  و 
گذشته در صحن علنی شورا 

برگزار شد.
شورای  رئیس  صادقی،  امین 
قدردانی  با  نشست  این  در  شهر 
عمرانی  فعالیت های  مجموعه  از 
اجرای  به  توجه  با   شهرداری 
اظهار  شهری  عمران  پروژه های 
داشت: در شورای پنجم اعتبارات 
عمرانی قابل توجهی برای اجرای 
طرح های عمران شهری اختصاص 
داده شده است که جای قدردانی 
آب  به شرایط  توجه   با  اما  دارد 

شهرداری  از  مناسب  هوای  و 
انتظار می رود به گونه ای فعالیت 
کنند که تا قبل از فصول سرما و 
پروژه ها  اعظم  بخش  بارندگی ها 
ادامه  در  وی  باشد.  شده  انجام 
شهرداری  مدیران  کرد:   اعالم 
اولویت  معابر،  آسفالت  پخش  در 
بندی ها را مد نظر قرار دهند  و 
با توجه  به شرایط بد  اقتصادی 
تکریم  کرونا  بیماری  و مشکالت 
داشته  نظر  مد  را  رجوع   ارباب 

باشند. 
کارمندان   92 سال  همچنین 
شهرداری تعاونی مسکن کارکنان 
تومان  میلیون   ۱2۰ شهرداری 
چی  آن  سرنوشت  و  شد  جمع 
این  شهردار  آقای  و  است  شده 
موضوع را پیگیری کنید و گزارش 

آن را به شورا اعالم کنید. 
رئیس  نایب  خدامی،  حسن 
بیان  این جلسه  در  شورای شهر 
کرد: با توجه به شرایط موجود و 
عملکرد  از  شهروندان  مشکالت، 
دستگاه های اجرایی از جمله شورا 

و شهرداری رضایت ندارند. 
کاستی  اینکه   بیان  با  وی 
اما  دارد،  وجود  وکمبودهایی 
فعالیت های زیادی صورت گرفته 
فعالیت  جریان  در  مردم  و  است 
اعضای شورا و شهرداری نیستند 
نیست  شخص  و  فرد  بحث  و 
و  شورا  فعالیت  داریم  وظیفه  ما 
شهرداری  را به اطالع شهروندان 
برسانیم که بدانند در حال حاضر 
اطالع رسانی می شود اما در حدی 

نیست کل شهر را پوشش بدهد.

مصطفی اسفندیارپور، دیگر عضو 
شورای شهر بیان داشت: با توجه 
به اینکه بیلبوردهای تبلیغاتی در 
باید  اما  است  شهرداری  اختیار 
بهترین تبلیغات داشته باشند، اما 
با توجه به اینکه اول مرداد افتتاح 
پایانه مسافربری را داریم ولی هیچ 

اطالع رسانی نشده است.
این  افزود:  ادامه  در  وی   
تبلیغاتی  درگذشته  بیلبوردهای 
ولی  بودند  کانون ها  اختیار  در 
در  که  است  سال   ۵ به  نزدیک 

اختیار شهرداری هستند و آقای 
موضوع  این  برای  باید  شهردار 
بیلبوردها  این  چون  کند  فکری 
برای  درآمدی  منبع  تواند  می 
ادامه  در  وی  باشند.  شهرداری 
به  که  شهروندانی  کرد:  اضافه 
شورا و شهرداری رجوع می کنند 
برای تفریح نیامدند و آن ها برای 
حل مشکلشان به این جا مراجعه 
می کنند و گاهی برخورد شما و 
کنندگان  مراجعه  با  همکارانتان 

زیبنده نیست. 

درجلسهشورایشهرمطرحشد؛

تکریم ارباب رجوع شهرداری مد نظر قرار گیرد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم معصومه احسانی آباده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ  پالک  1 فرعی از 2018  اصلی واقع در 
بخش 35 کرمان به نام خانم معصومه احسانی آباده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:
 28/ 4 /1399 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

پیست  اول  فاز  احداث  از  سیرجان  شهردار 
پیاده روی در بوستان قائم حدفاصل میدان نیروي 
و  ارتقاء سالمت  هدف  با  عباسپور  بلوار  تا  دریایي 

ایجاد نشاط اجتماعی خبر داد.
مدیریت  عمومي  روابط  و  خبر  واحد  گزارش  به 
با  نیا  سروش  دکتر  سیرجان،  شهرداري  ارتباطات 
اشاره به اینکه پیاده روی از جمله رشته های ورزشی 
همگانی است، افزود: بدلیل عالقه مندی  و گستره 
انجام  و  پیاده روی  ورزش  به  مردم  غالب  آماری 

سهل و دسترسی آسان آن و تاثیرات بسیار مفید 
اجرای  جسمانی،  و  روانی   ، روحی  سالمتی  برای 

این طرح را در راس اقدامات خود قرار داده ایم.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از عوامل و الزامات 
مرحله  در  ورزشی  هر  به  پرداختن  انکار  قابل  غیر 
می باشد  ورزش  آن  خاص  اماکن  وجود   نخست 
قطعا   ، خاص  اماکن  وجود  عدم  صورت  در  چون 
مدتی  از  بعد  و  نبوده  امکان پذیر  آن  پایدار  ادامه 
کاهش  با  یا  و  قطع  ورزشی  رشته  آن  فعالیت 

همین  از  شد  خواهد  مواجه  ورزشکاران  چشمگیر 
رو احداث پیست پیاده روی قائم به طول 2۱۰۰متر 

یکی از برنامه های شهرداري بود که اجرایي شد.
پیست  کرد:  تاکید  پایان  در  سیرجان  شهردار 
سازي  کف  به  تجهیز  با  قائم  بوستان  پیاده روی 
ستون  و  زانوها  به  وارده  صدمات  از  مناسب 
پیاده روی جلوگیری خواهد کرد  فقرات در هنگام 
خود  ورزش  به  راحتی  به  بتوانند  شهروندان  تا 

بپردازند.

احداث فاز اول پیست پیاده روی در بوستان قائم
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سجاد حیدری فرد: » فضای سبز، پروژه های 
و  تفکیک  شهری،  معابر  آسفالت  نیمه تمام، 
جمع آوری زباله و...« از جمله مواردی است که 
گالیه  آنها  به  کوتاهی  از  شهروندان سیرجانی 
هرساله  شهرداری  بودجه  توجه  با  که  دارند 
نمی شود  هزینه  به درستی  اما  می شود  مصوب 
و مشکالت شهر همچنان باقی مانده است. در این رابطه با رضا 
سروش نیا، شهردار گفت وگویی انجام داده ایم که به گفته خودش 
در برخی معاونت  و سازمان ها ضعیف عمل شده و در سال جاری در 

تالش برای برطرف کردن آن ها است.

می کنیم  شروع  شهرداری  خود  از  نیا  سروش  جناب   
بحث کثرت نیروی انسانی در شهرداری یکی از مشکالت 
شهرداری سیرجان است از ساماندهی آن ها خبری نیست 
بر آن ها وجود  بیکار هستند و نظارتی  از پرسنل  بسیاری 
نیروی  بنده  دوران  در  شرایطی  هیچ  تحت  خوشبختانه  ندارد؟ 
انسانی به شهرداری اضافه نشده بلکه در این دوران کم هم شدند. 
کم شدن به این دلیل بود که یکسری نیروها بازنشسته و یکسری 

اخراج شدند که دلیل قانونی داشتند.

 موضوعی که مطرح است بسیاری از پرسنل شهرداری 
بیکار هستند و برای آن ها شرح وظایفی تعریف  نشده است؟ 
موضوعی که باید اقرار کنم موفق نبودم در حوزه مالی اداری بوده 
است اگر حوزه مالی اداری بنده به وظیفه خودش و با قدرت انجام 
می داد امروز شاهد این نبودیم که برخی خرده بگیرند چه اصحاب 
رسانه، چه اعضای شورا و مردم که یک عده از نیروهای شهرداری 
کار تعریف نشده ندارند و بیکار هستند. قطعا تا جایی که وقتم اجازه 
می داد با تعدادی برخورد کردم و در حوزه مالی اداری ضعیف عمل 
یک  ما  که  است  شهرداری  مجموعه  در  اساسی  ایراد  یک  شده 
فرصت زمانی به معاونت محترم داده ایم که در یک ماه آینده تعیین 

و تکلیف بکنند.
 

در  هستند  خدمات رسان  یک  نهاد  اکنون  شهرداری ها 
حق وحقوق  رانندگی،  ازجمله  شهروندی  فرهنگ  بحث 
با  دارد؟   وجود  کوتاهی  همگانی  ورزش های  و  شهروندی 
توجه به اهمیت این موضوع آقای خدامی در کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر و اینکه چندین سال در شورای فرهنگ عمومی بودند 
پیشنهادی مبنی بر بسته فرهنگی به همراه هر پروژه در شهرداری 
ارایه شده است. به  طور مثال در کنار طرح تفکیک زباله برنامه ای 
برای فرهنگ سازی در این زمینه داشته باشیم. همچنین در بحث 
فرهنگی در بودجه امسال ۳ میلیارد تومان مصوب کردیم و یک 
کمیته در شهرداری تشکیل شده که افراد کارشناس در آن حضور 
دارند، به  صورتی که ماهیانه جلسه برگزار می کنند و برنامه ریزی در 

این زمینه را دارند. 
 

حرفه ای  داری  تیم  برای  تومان  میلیون  صد  چند   
شهرداری  وظایف  جزو  که  می شود  سیرجان  شهرداری 
نیست و مورد اعتراض مردم است که چرا پول عوارض به 
این موارد اختصاص می یابد؟ تیم شهرداری در دوره های قبل 
طبق مصوبه شورای شهر شکل گرفته است و همان طور که بیان 
کردید وظیفه شهرداری، تیم داری حرفه ای نیست و ما رایزنی هایی 
با باشگاه گل گهر در خصوص تیم فوتبال بانوان شهرداری انجام 
داده ایم که این تیم به زیرمجموعه گل گهر برود و شهرداری در 
زمینه های مختلف در قسمت پایین دست شهر هزینه الزم را برای 

عموم مردم انجام بدهد. 

 هزینه ای که در هر فصل برای تیم بانوان می شود چقدر 
است؟ با توجه به هزینه بازیکنان، ایاب و ذهاب و ... مبلغی حدود 2 
میلیارد تومان برای شهرداری هزینه دارد و همان طور که بیان کردم 
با توجه به این که این تیم یک برند برای شهرداری است رایزنی ها 
انجام شده که با اسم شهرداری سیرجان ولی در قالب زیرمجموعه 

گل گهر باشد.

از  بسیاری  است  کم لطفی  مورد  شهری  سبز  فضای   
درختان به دالیل مختلف خشک  شده اند)مثل بهشت زهرای 
جای  است  خوب  آبیاری  که  شهری  معابر  در  یا  قدیم( 
درختان بسیاری خالی است و درختی کاشته نمی شود چه 
تدبیری برای درختان اکالیپتوس شد؟ متأسفانه باید این موضع 
را بیان کنیم در سال های قبل درختانی که شرایط آب وهوایی و 
اقلیمی شهر نبوده کاشته شده است ما در این رابطه  جلسه های 
مختلفی داشتیم و از مدیرعامل فضای سبز خواستیم که با دانشگاه 
صنعتی اصفهان رایزنی هایی انجام شود که جایگزین درختان که 
کارشناسان اعالم می کنند با اقلیم ما مناسب نیستند، اقدام کنند.  
متأسفانه مشکل اساسی در چاه های آب است که برخی از نقاط 
ما با تانکر انجام می شود و درختانی که نیاز آبی ۱۵ روزه  دارند با 
این شرایط به صورت ماهیانه آب می خورند. خبر خوبی که دستور 
شورای شهر را هم گرفتیم، جداسازی آب شرب از آب خام است 
این اتفاق بیفتد مشکل آبیاری خیلی از درختان برطرف می شود و 
مورد بعدی کرم خراط است که هیچ راهی ندارد و مجبور می شوند، 

درختانی که درگیر این کرم شده اند را قطع کنند. 

دکتر  می خواهد  زیادی  آب  چمن کاری  و  گل کاری   
به شهرداری ها می گوید:  پدر علم کویر شناسی  کردوانی، 
نیا چرا در  بکارید جناب سروش  نکارید، کاج  چمن و گل  
سیرجان هنوز گل و چمن می کارید؟ در فضای سبز ضعیف 
عمل کردیم و این موضع را می پذیرم ولی به دنبال این هستیم 

که خود سازمان فضای سبز شهرداری را در تولید گل با توجه به 
زمین ۱۰۰ هکتاری که در جاده کرمان داریم بی نیاز بکنیم و یک 
شهر شادابی را داشته باشیم . دغدغه ما هم کاشت گل های  سر 
تقاطع هاست هزینه زیادی در بحث ایاب و ذهاب، کاشت و نگهداری 
و عمر کوتاه است از مدیرعامل خواستیم که دنبال گلخانه های که 
به صورت استاندارد و با عمر زیاد و نیاز به آب کم داشته باشند و 
در ایام خاصی مثل شروع مدارس، پایان سال و... کشت کنند که 
در این امر موفق بودند و به روش صنعتی می خواهند کار بکنند که 
به زودی شاهد این هستیم که متفاوت تر از سال های قبل و گل هایی 

با عمر بیش تری کاشته شود. 

 تعویض جداول مناسب و باکیفیت بخصوص در مرکز 
شهر که در دید همگانی است و از آن طرف برخی مناطق 
خدمات  هرگونه  از  عاری  رضا  میرزا  محله  و  خیابان  مثل 
شهری هستند و محل معتادان شده اند و آسیب اجتماعی 

برای مردم است چرا فکری نمی شود؟
قولی که به اهالی این منطقه و شهروندان می دهم که مشکل رفوژ 
۱7 شهریور و ابن سینا برداشته شود و چون ایستگاه آتش نشانی و 
کندی عبور و مرور در این مسیر است. ما از میدان شهرداری، تا 
انتهای خیابان ابن سینا و خیابان میرزا رضا پیمانکار آن گرفته شده 
و مشکل اساسی االن روبرو هستیم جابجایی شبکه برق است که 
در دستور کار است تا پایان سال آسفالت و سنگ فرش و جدول به 
پایان برسانیم. با توجه به این منطقه کم تر توجه شده است  برنامه 
این منطقه دستور کارداریم که  را در  احداث یک زمین ورزشی 

رایزنی اداری انجام  شده است که به زودی کلنگ آن زده می شود.

چه  تمام شهرداری  نیمه  پروژه های  نیا  آقای سروش   
برنامه ای دارید، برای تکمیل آن ها کاری انجام شده است؟ 
پروژه های نیمه تمام مثل زیرگذر صنعت خوشبختانه بارأی شورای 
شهر آن منطقه را اصالح هندسی و مناسب سازی شود و ظرف سه 
ماه آینده آن مسیر باز می شود مردم تردد می کنند در آینده اگر 
موفق شدند تملک انجام شد زیرگذر انجام بدهند. پروژه  ترمینال 
مسافربری به سرانجام رسید و اول مرداد افتتاح آن را داریم باغ 
ایرانی قرارداد اولیه با گهر زمین به توافق رسیده است و گهر زمین 
طبق رسالت اجتماعی هزینه کنند. سالن همایش ها در هیات عالی 
سرمایه گذاری مطرح و سرمایه گذار مشخص شد و طرح جهانبخش 

صادقی تا پایان سال افتتاح می شود. 

 موضوعی که مورد بحث برخی شهروندان است تغییر 
کاربری ها در شهر است؟ کمیسیون ماده ۵ در استان است که 
هر شخص در هر شهری هر تقاضایی داشته باشد ما مکلف به ارجاع 
بعضاً  بررسی می کند رأی گیری شود که  این کمیسیون  هستیم 
می گویند در این زمینه مشکل ساز است این ها از طریق اداره انجام 

تقاضاهای مردمی است که در  و  نمی شود 
شهر رجوع می کنند.

 در دوره شما نسبت به شهردارهای 
سابق، جلسه کمیسیون ماده 5  بیش تر 
شرایط  به  توجه  با  می شود؟  تشکیل 
فردی  ما  است  سیرجان  در  ساخت وساز 
و  است  کرده  طبقه   2۰ تقاضا  که  داریم 
امکان  پهنا  در  شهر  که  است  این  دلیلش 
ارتفاع  سمت  به  مجبوریم  ندارد،  وسعت 
برویم در ارتفاع و فروش تراکم مشکالت و 
ایراداتی داریم ولی سعی کردیم سخت گیرانه 
عمل کنیم که حداقل نیازهای آن منطقه 
و ساکنین رفع شود. من قصد ندارم بگویم 
که تراکم فروشی خوب است ولی اگر فنی 
انجام شود، می تواند کمک کننده  اصولی  و 
باشد و با توجه به شرایط ممکن و قیمت 
زمین های طرف مجبور است به سمت ارتفاع 

بیاید.

 در طرح جامع شهری بحث اضافه 
زیاد  بحث  باعث  که  زمین های دهیادگار  از  شدن قسمتی 

شد، جریان آن ها چی بود آیا در طرح دیده شد؟
به خط حریم  توجه  با  پلیس راه  میدان  و  دهیادگار  زمین های 

پیشنهاد شد که در طرح مشاور دیده شود.

باید  ماه یک بار  قانون شورای شهر هر 6  به  توجه  با   
این  اما  هزینه کرد و درآمد شهرداری اعالم عمومی شود 
انجام  دوران سعی کردیم شفاف سازی  این  در  اتفاق نمی افتد؟ 
شود و گزارش عملکرد هر ۳ ماه را به شورا اعالم می کنم اما در 
بحث رسانه ها و برای عموم معاون مالی و اداری باید این کار انجام 
می داده است که در این زمینه کمی ضعیف کارشده است و از سال 

جاری من خودم تالش می کنم هر فصل اطالع رسانی کنم. 

در  بودجه  کرد  هزینه  نحوه  نیا  سروش  جناب   
انتقادی است  سازمان های مختلف مورد اعتراض است؟ این 
مثال  به طور  که  دارم  زیرمجموعه  مدیران  برخی  به  هم  ما  که 
برای سازمانی N تومان بودجه تخصیص داده می شود و باید در 
قسمت های مختلف مجموعه خود هزینه کند اما اگر دقت کنید 
در خیلی موارد اتفاق نمی افتد و ما از یک ردیف کسر به جای دیگر 
اضاف می کردیم و این ایرادی است که از مدیران خواستیم که در 
بحث بودجه وقت کافی را داشته باشند تا در قسمت های مختلف 

مشکالت برطرف شود.

  لکه گیری آسفالت معابر درست انجام نمی شود نظارتی 
وجود ندارد یک ذره قیر به قول برخی گازوئیل می ریزند و 
کنده   بعد  هفته  می ریزند  آسفالت  کمی  بدون سفت کاری 
شده اند و باز همان چاله؟ در پروژه هایی مثل فاضالب شهری، 
تحویل  و یک  داریم  موقت  تحویل  ما یک  است  ناظر  شهرداری 
صددرصد که باید تمام مشکالت لکه گیری را برطرف و ناظران ما 
بررسی می کنند نمونه آزمایش از آسفالت گرفته می شود اما تاکنون 
هنوز تحویل قطعی شهرداری نشده است. اما در بحث لکه گیری 
خیابان ها که توسط شهرداری انجام می شود متأسفانه در برخی 
آینده  ماه  دو  طی  خواستیم  مدیران  از  که  نیست  اصولی  نقاط 

ماشین آالت موردنیاز خریداری و این کار اصولی انجام شود.

 شما چندی قبل اعالم کردید که  به شهروندان اعالم 
می کنم کار خیلی شاخص امسال انجام نمی دهیم و اولویت 
چرا؟  است  جدول گذاری  و  آسفالت  زیرسازی،  بیش تر  ما 
توجه  آن ها  به  باید  و  دارند  تکالیف  یکسری  ببینید شهرداری ها 
مثل  است  شهری  اولیه  زیرساخت های  موضوع  آن  و  کرد  زیاد 
جدول گذاری، سنگ فرش، آسفالت و نبایستی تنها دنبال پروژه های 
تاپ باشیم، ما نمی توانیم تا زمانی خیابان های سلمان فارسی، شیخ 
پروژه  کلنگ  ندارند  مناسبی  جدول گذاری  و  آسفالت   ... و  عطار 
امسال کلنگ زنی دو تقاطع غیر  برنامه  بزنیم ولی در  را  بزرگی 

هم سطح را داریم که روال قانونی آن انجام  شده است.
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برخی واحدهای شهرداری ضعیف عمل کرده اند
   دو میلیارد تومان هزینه تیم داری شهرداری است    ترمینال مسافربری اول مرداد افتتاح می شود     



 یادداشت

ازدواج نیاز به آموزش دارد
افتخاری:  مریم  دکتر 
مهم ترین  از  یکی  ازدواج 
است.  زندگی  تصمیم های 
موفق  ازدواج  که  طوری  به 
بنیانی برای ایجاد خانواده ای 
شاد و مستحکم است. ما در 
انتخاب خانواده ای  که در آن 
گونه  هیچ  آمده ایم  دنیا  به 
اختیاری نداشته ایم اما معمار 

خانواده آتی خود خواهیم بود و در صورتی که بخواهیم در 
خانواده با مشکالت کمتری روبرو باشیم، نیاز هست که به 
به خانواده  توجه  ازدواج،  به  توجه  کنیم.  توجه  ازدواج  امر 

است.
که  کارهایی  مهم ترین  از  یکی  موارد،  این  به  توجه  با   
می توانیم در این خصوص انجام دهیم آموزش است. معموال 
این سوال ها مطرح می شود که آیا ازدواج نیاز به آموزش 

دارد؟ آیا اجداد ما نیز برای ازدواج آموزش می دیدند؟ 
ما معتقدیم که ازدواج نیاز به آموزش دارد و گذشتگان 
ما هم این آموزش ها را به مقداری هر چند اندک از محیط 
خود دریافت می کردند. در گذشته به دلیل ساده تر بودن 
دنیای  در  می گرفت.  صورت  راحت تر  نیز  ازدواج  زندگی، 
جدید و در حال تغییر و تحول و باوجود زمان اندکی که 
اعضای خانواده با هم هستند، نیاز هست که برای ازدواج 

آموزش ببینیم.
 تصمیم به ازدواج زمانی باید گرفته شود که اطالعات و 
دانسته های ما در مورد خودمان و زندگی زناشویی به حد 
با مراجعینی  متاسفانه در حال حاضر  باشد.  کافی رسیده 
روبرو هستیم که مسائل و مشکالت شخصیتی حل نشده 
روبرو  مراجعینی  با  یا  و  می کنند  ازدواج  وارد  را  خود 
هستیم که نشانه های  هشداردهنده قبل و بعد از ازدواج را 
نادیده می گیرند؛ درنتیجه با وضعیت طاقت فرسایی روبرو 

می گردند. 
در  اختیار  و  قدرت  ازدواج  از  قبل  اینکه  به  توجه  با 
تصمیم گیری وجود دارد و می توان از تشکیل ساختارهای 
مشکل زا که دامن  فرزندان را نیز خواهد گرفت، جلوگیری 
زمینه،  این  در  مطالعه  با  می توانند  افراد  بنابراین  کرد 
به  مراجعه  و  ازدواج  از  پیش  آموزش  دوره  گذراندن 
مشاوران و روانشناسان متخصص در این امر، چرخه معیوب 

ازدواج های ناموفق را بشکنند.  
شایان ذکر است برای داشتن یک زندگی زناشویی موفق 
عالوه بر یک ازدواج مناسب، تالش مدوام در راستای تحکیم 
زندگی زناشویی الزم است. این مرحله را کیفیت بخشی به 
ازدواج می نامند که شامل مجموعه ای از تمرین هایی است 
که ارتباط را از حالت یکنواختی درمی آورد و به هر دو نفر 
کمک می کند تا شادابی را در رابطه خود حفظ و روزبه روز 

اشتیاق، صمیمیت و تعهد خود را به ازدواج بیشتر کنند. 
موفق،  ازدواج های  بیشتر  چه  هر  داشتن  امید  به 

خانواده های سالم و فرزندانی شاد در این مرزو بوم.     
                                                        * دکتری مشاوره خانواده
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گروه فرهنگ: اگر در بین افراد 
از  اسم  فامیل  یا  خانواده  مسن 
بدون  بیاید،  میان  در  پزشک 
صادقی،  دکتر  مرحوم  از  شک 
به عنوان پزشکی  مهربان و کار 
می کنند،  یاد  خیرخواه  و  بلد 
شهر  این  درمان  برای  پزشکی 
از  پس  و  کشید  فراوان  زحمت 
بیمارستان  زمین  وقف  با  مرگش 
ارزشمند  کار  یک  رضا)ع(  امام 
انجام  این شهر  در عرصه درمان 
داد. اما عالوه بر زمین بیمارستان 
نیز بود که  منزل مرحوم صادقی 
چند سالی است بحث مرمت خانه 
دکتر صادقی بر سر زبان ها افتاده 
است و حاال بیش از همیشه این 
نزدیک  احیا   به  ارزشمند  خانه 
از  خبر  درآخرین  است.  شده 
خانه  مرمت  طرح  موضوع  این 
طرف  از  صادقی  دکتر  مرحوم 
مجمع  تحویل  فرهنگی  میراث 
خیرین سالمت شد و برای انجام 
بنا  این  به  دادن  سروسامان  و 

سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مرمت خانه دکتر صادقی 

کارشناسی شده انجام شود

ارشد  کارشناس  حسینی،  وحید 
با  گفتگو  در  فرهنگی  میراث  حوزه 
خانه  مرمت  کرد:  بیان  امید  نسیم 
دکتر صادقی چندین سال است که 
اما  است  بحث  مورد  و  شده  مطرح 
آخرین  و  نشده  انجام  کاری  تاکنون 
بار قرار بود که دانشکده علوم پزشکی 
برای مرمت و احیا این بنا اقدام کند 
برای  الزم  بودجه  کردند  بیان  که 

ادامه  در  وی  ندارد.  را  کار  آن  انجام 
مجمع  حال حاضر  در  اینکه  بیان  با 
ورود  مسئله  این  به  سالمت  خیرین 
کرده و قرار است این بنا را بازسازی 
کند، گفت: در کل این حرکت خوبی 
است اما برای مرمت این بنا و یا هر 
بنای تاریخی دیگری نیاز به استفاده 
از کارشناسان در این حوزه به شکل 
در  مشاور  شرکت  یک  یا  و  علمی 
تاریخی است  بناهای  و  حوزه مرمت 
که بتواند بهترین تغییر کاربری را با 
توجه به نوع بنا و موقعیت جغرافیایی، 
فرهنگی و اجتماعی آن تعریف کند 
این  نیازمند تخصص در  این کار  که 
بر  عالوه  بتوانند  تا  می باشد  حوزه 
به  کاربری  تغییر  بهترین  تعریف 
با  و  بپردازند  بنا  در  مرمت  جزییات 
آینده آن یک  بنا و  به شرایط  توجه 

طرح کارشناسی شده ارائه نمایند.  
فرهنگی  میراث  کارشناس  این 
ادامه داد: اگر برای مرمت خانه دکتر 
صادقی یک کار علمی و کارشناسی 
شده انجام شود می تواند اتفاق خوبی 
این  اگر  و  باشد  اثر  این  حفظ  در 
آینده  در  دوباره  بنا  این  نیفتد  اتفاق 

با مشکل مواجه خواهد شود.
مطب دکتر صادقی

 موزه می شود

مجمع  مدیرعامل  قربانی،  یدا... 
سیرجان  شهرستان  سالمت  خیرین 
دکتر  خانه  مرمت  کار  تازگی  به  که 
باره  این  در  آغاز کرده اند  را  صادقی 
دکتر  مرحوم  گفت:  امید  نسیم  به 
عمر  کل  اما  بود  لنگرودی  صادقی 
و  را در سیرجان گذراند  مفید خود 

من بارها اعالم کردم که وی الگوی 
یک  بود  جهان  و  ایران  پزشکان 

انسان عارف و خیر بود.
صادقی  دکتر  کرد:  اضافه  وی 
پدرش  از  آن چه  و  ماحصل طبابت 
و  کرد  وقف  را  بود  برده  ارث  به 
از  باشد  نداشته  اطالع  کسی  شاید 
ارث پدر خود در لنگرود شامل یک 
خانه ای  و  قدیمی  مغازه، حمام  باب 
نیز وقف آستان قدس  را  که داشت 
بانک  سپرده  همچنین  کرد  رضوی 
ملی را وقف کرده که برای رتبه یک 
دانشجوی پزشکی کمک شود و اگر 
بود،  لنگرودی  یا  سیرجانی  فرد  آن 

این  کمک دو برابر شود. 
از  گالیه ای  اینکه  بیان  با  قربانی 
شهرداری و شورای شهر دارم، گفت: 
دیداری  لنگرود  به  سفری  در  من 
و  صادقی  دکتر  خانواده  اعضای  با 
در  و  داشتم  شهر  آن  ارشد  مدیران 
خواهرخواندگی  که  خواستیم  آنجا 

لنگرود و سیرجان مصوب شود. 
سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل 
صادقی  مرحوم  خانه  کرد:  اضافه 
بودیم  آن  ذینفع  نه  و  متولی  نه  ما 
خیر  بزرگ ترین  صادقی  شخص  اما 
سال  چندین  و  بود  سالمت  عرصه 
شود  مرمت  خانه  این  بود  قرار 
علوم  دانشکده  دوستان  حتی  و 
سه  که  کردند  بیان  ابتدا  پزشکی 
و  نمی کنند  پرداخت  اجاره  سال 

داده  اجاره  هرچه  سال  سه  از  پس 
امام  بیمارستان  در  را   می شود 
متاسفانه  اما  کنند،  هزینه  رضا)ع( 
اعالم  بعد  و  نشد  انجام  کار  این 
بنا  این  در  نمی توانیم  ما  که  کردند 

هزینه کنیم. 
مجمع  کرد:  اضافه  قربانی  یدا... 
اهمیت  باب  من  سالمت  خیرین 
صادقی،  دکتر  مرحوم  شخصیت 
و  شد  وارد  بنا  این  بازسازی  برای 
فرهنگی  میراث  ثبت  طرح  چون 
را  الزم  مجوز  ماه   ۶ از  پس  بود 
از  کنیم  تشکر  که  کردیم  دریافت 
که  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
در بازسازی این مکان با ما همکاری 

کردند.
که  برآوردی  اینکه  بیان  با  او 
نزدیک  فعلی  قیمت های  با  کردیم 
میلیون   4۰۰ و  میلیارد  یک  به 
تومان هزینه دارد، افزود: مدیرعامل 
 ۵۰۰ فوالد  آهن  توسعه  شرکت 
که  کردند  مصوب  تومان  میلیون 
کنند  هزینه  آن  ساخت  برای 
خواستیم  اصناف  اتاق  از  همچنین 
وسایل  و  مصالح  بحث  در  که 
ما  که  کنند  همکاری  ساخت وساز 
که  بدهیم  استادکار  هزینه  فقط 
داشته اند.  خوبی  همکاری  اینجا  تا 
قربانی با بیان اینکه با توجه به بحث 
کرونا و ما نیاز بود آجر از قم بیاوریم 
افتاد،  تعویق  به  االن  تا  کار  این 

گفت: با شروع این طرح با همکاری 
کار  امانی  صورت  به  قدس  آستان 
بنا  این  سریع تر  هر چه  تا  می کنیم 

آماده شود. 
 مدیرعامل مجمع خیرین سالمت 
بیان  این  کاربری  نحوه  در خصوص 
مرحوم  مطب  که  داریم  بنا  کرد: 
و  کنیم  موزه  را  صادقی  دکتر 
تاکنون هرچه از وسایل مرحوم بود 
جمع آوری کردیم و حتی شناسنامه 
ملی  بانک  امانات  صندوق  در  وی 
رابطه  این  در  و  کردیم  پیدا  استان 
وسایل  از  از شهروندان  که  هرکسی 
پزشکی و یا غیره از مرحوم صادقی 
دارد می تواند تحویل بدهد تا در این 

موزه گذاشته شود.
برای  افزود:  پایان  در  قربانی 
هدف  به  توجه  با  آن  دیگر  قسمت 
مرحوم صادقی برای کارهای درمانی 
بنا داریم سردیس  اختصاص بدهیم 
ابراهیم  سید  و  صادقی  مرحوم 
حسینی که خیر سالمت بودند را در 

این مکان داشته باشیم.
 قربانی اضافه کرد: قصد خریداری 
داریم  را  بنا  این  همجوار  ساختمان 
کاربری  که  کنیم  اضافه  آن  به  که 
کارهای  تا  شود  تعریف  آن  برای 
پایان  در  وی  شود.  انجام  پژوهشی 
در  که  دوستانی  همه  از  افزود: 
تجربه  منازل  گونه   این  بازسازی 
مراحل  از  که  خواهشمندم  دارند 

بازسازی بازدید و نقطه نظرات  خود 
را برای هر چه بهتر انجام شدن کار 

ارائه کنند.
کارهای مطالعاتی و

 بازدیدهای مرمت انجام شده

نبی ا... جعفری، رئیس اداره میراث 
بیان  باره  این  در  سیرجان  فرهنگی 
کرد: طرح مرمت خانه دکتر صادقی 
مجمع  تحویل  و  کردیم  آماده  را 
داده  ساخت  برای  سالمت  خیرین 
با  مرمت  روند  کرد:  اضافه  وی  شد. 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  نظارت 
طرح  در  و  شود  می  انجام  استان 
در  که  قسمی  که  شد  مقرر  کاربری 
صورت  به  است  بوده  مطب  گذشته 
ادامه  در  وی  باشد.  موزه  نمادین 
کرونا  بحث  به  توجه  با  کرد:  اضافه 
و  مطالعاتی  کارهای  مدت  این  در 
پایان  تا  انجام شده است و  بازدیدها 
بادگیر  مرمت  شروع  جاری  سال 
همکاری  با  که  داریم  را  بازار  ارائه  و 

شهرداری شروع آن کلید بخورد.

شنبه 28 تیر 1399، شماره 237 ، سال ششم
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شروع احیای خانه دکتر صادقی پس از سال ها وعده 



افزایش 42 درصدي کشفیات مواد مخدر 
به  اشاره  با  سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
این  مخدر  مواد  انواع  کشفیات  درصدی   42 افزایش 
به  همگانی  آموزش  بر  امسال  ماهه   4 طی  شهرستان 
دیگر  و  اعتیاد  به  جامعه  افراد  گرایش  کاهش  منظور 

آسیب های اجتماعی تاکید کرد. 
گفت:  خبر  این  تشریح  در  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
از  نفر   ۱۵۶ امسال  4ماهه  در  گرفته  انجام  تالش های  با 
توزیع کنندگان، قاچاقچیان و معتادان متجاهر دستگیر و با تشکیل 
سیرجان  انتظامي  فرمانده  شدند.  قضائي  مرجع  تحویل  پرونده 
ضمن قدرداني از تعامل و همکاري خوب مردم با پلیس در اجراي 
مستمر و منظم طرح های ارتقاء امنیت اجتماعي و پاکسازي نقاط 

آسیب زا از عموم شهروندان تشکر کرد.

دستگیری 67 سارق در سیرجان
 67 کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
فقره سرقت و دستگیری 67 سارق در هفته گذشته توسط 

ماموران نیروی انتظامی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در گفت وگو با نسیم امید، گفت: 
در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان، 
موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت لذا با گشت زنی محسوس و 
نامحسوس در حوزه استحفاظی ۶7 سارق را شناسایی و دستگیر 
کردند. وی بابیان این اینکه با دستگیری این افراد پرده از راز ۶7 
فقره سرقت برداشته شد، ادامه داد: این افراد به سرقت از داخل 
خودرو، موتورسیکلت، منزل و اماکن خصوصی و سایر سرقت ها 

اعتراف کردند.

آتش سوزی در کارخانه فوم
نشانی  آتش  عمومی سازمان  روابط  گزارش  به  گروه حوادث: 
و خدمات ایمنی شهرداری، در پی تماس تلفنی با سامانه ۱2۵ 
مبنی بر بروز آتش سوزی در شرکت فوم واقع در شهرک صنعتی 
زنگ  بالفاصله  نشانی  آتش  سازمان  فرماندهی  ستاد  شماره 2، 
حریق ایستگاه  شماره یک و دو را به صدا درآورد و آتش نشانان را 

بالفاصله به محل اعزام کرد.
حضور  با  افزود:  سیرجان  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
آتش نشانان در محل مشخص شد این آتش سوزی مهیب که دود 
ناشی آن از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بود، قسمت درون سوله 
یک کارخانه تولید فوم   به وقوع پیوسته که بالفاصله آتش نشانان 
با  را  حریق  اطفاء  عملیات  آتش،  محاصره  با  جهت  چندین  از 
استفاده از لوله های آبدهی را آغاز و بیش از ۶۰ دقیقه موفق به 

مهار و اطفاء کامل آتش سوزی شدند.
آتشپاد سوم مهدی فیروزآّبادی خاطر نشان کرد : علت حادثه 
توسط کارشناسان در دست بررسی می باشد و آتش نشانان پس از 
ایمن سازی کامل محل به ماموریت خود پایان دادند .وی با حضور 
نداشتن  همانند  نشانی  آتش  تجهیزات  کمبود  به  عملیات  در 
نداشتن  باکس،  فایر  سیستم  نداشتن   ، حریق  اطفاء  سیلندر 
سیستم کشف و اعالم حریق اشاره کرد و از همکاری آتش نشانی 
منطقه ویژه اقتصادی و دهیاری محمودآبادی تقدیر و تشکر کرد.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

فرمانده  حوادث:  گروه 
انتظامی سیرجان از کشف20  
کیلوگرم شیشه و دستگیری 
هفته  در  مرگ  سوداگر   3

گذشته خبر داد.
ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
کرد:  اظهار  خبر  تشریح  در 

مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
کنترل خودروهای  مخدر حین 
به  عبوری محورهای مواصالتی 
مشکوک  خودرو  دستگاه  یک 
کردند  متوقف  را  آن  و  شدند 
خودرو  داخل  از  بازرسی  در  و 
کردند.  کشف  شیشه  کیلو   2۰

کرد:  اضافه  انتظامی  مقام  این 
به  دستگیری  از  پس  متهمان 
از  پس  و  منتقل  پلیس  مقر 
بازجویی های  و  تحقیقات  انجام 
مراحل  سیر  برای  تکمیلی 
قضائی  مرجع  تحویل  قانونی 
شدند. فرمانده انتظامی سیرجان 

از شهروندان خواست در صورت 
مشاهده هرگونه مورد مشکوک 
مواد  توزیع  و  حمل  حوزه  در 

افیونی مراتب را از طریق مرکز 
به   ۱۱۰ پلیسی  های  فوریت 

ماموران انتظامی اطالع دهند.

موانع ازدواج به مناسبت روز ازدواج
صدیقه رهنما: اولین روز از ماه 
ذی الحجه مصادف با سالروز پیوند 
آسمانی و ازدواج حضرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه )س( است به همین 
روز  عنوان  به  را  روز  این  دلیل  
ازدواج  کرده اند.  نامگذاری  ازدواج 
و  بنای تشکیل خانواده  نیز سنگ 
مرحله نخست شکل گیری آن است. 
ادیان الهی نیز با صحه گذاشتن بر 

این امر، آن را مایه ی دوام و بقا و اعتالی جوامع انسانی دانسته اند . 
با توجه به شرایط امروزی یک سری موانع بر سر راه ازدواج جوانان 

است که در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱- گران تمام شدن مراسمات و هزینه های ازدواج

 )بودن موسسات و جاهایی که خدمات مناسب و ارزان در اختیار 
زوج های جوان بگذارند مثل تاالرها و آرایشگاه ها و مزون های ارزان 

قیمت(
2- مهریه های سنگین و رسم و رسومات اشتباه مثال جشن عقد 
جداگانه و حنابندان و ...) خانواده ها دست از این تشکیالت اضافه 

و زیاد بردارند(.
۳-دختران و پسرانی که به بلوغ جنسی رسیده اند اما بلوغ عاطفی 
و عقلی ندارند و با اندک مشکل از کوره در می روند و درجا می زنند

بار  نازنازی  و  آماده خوار  را  فرزندان خود  قدر  این  ) خانواده ها 
نیاورند به جای فراهم آوردن وسایل آسایش و رفاه هم جانبه به 
آن ها اجازه رویارویی با نداشتن ها نبودن ها و مشکالت رو بدهند تا 

فرزندان آماده زندگی مستقل شوند(.
4-فضای نامناسب و پوشش نامناسب خانم ها و همچنین متعهد 
نبودن مردان که باعث روی آوردن به دوستی ها و ... می شود به 

جای ازدواج. 
) مسلما باید این مانع از طریق کنترل کردن فضاهای مجازی و 
ماهواره ها و ... از طرف دولت انجام بشه و با گروه های هنجارشکن 

در فضاهای مجازی قوه قضائیه برخورد نماید(.
4- کم رنگ بودن روحیه ازدواج در نسل جوان 

به  ازدواج  وام های  و  تسهیالت  دادن  با  رو  مشکل  این  که   (
زوج های جوان از طرف دولت انشاءا... رفع شود و جوان ها تشویق 
به ازدواج می شوند و همچنین راه اندازی ازدواج های دانشجویی و 
دسته جمعی به مناسبات مختلف از جمله سالروز ازدواج حضرت 

علی )ع( و فاطمه زهرا)س( که باعث تشویق جوانان می شود(.

               *مدیر موسسه همسریابی شکوفه های ایده ال

یادداشت

شنبه 28 تیر 1399، شماره 237 ، سال ششم

سرهنگایراننژاد،فرماندهانتظامیسیرجان:

کشف 20 کیلوگرم شیشه 

گروه خبر: 50 درصد تصادفات جرحی 
توسط  گذشته  سال  یک  در  سیرجان 
موتورسیکلت ها صورت گرفته و نیمی 
از فوتی های ترافیکی این شهرستان را 
راکبین با سرنشینان موتورسیکلت ها 

تشکیل می دهند.
جمع  در  ایزدی  پاک  امین  سرهنگ 
با  برخورد  ویژه  طرح  افزود:  خبرنگاران 
هفته  از  متخلف  موتورسیکلت سواران  
گذشته در سیرجان آغاز شده و با جدیت 
ادامه دارد و در کنار این طرح، طرح های 
رانندگی  و  راهنمایی  و  ترافیکی  مختلف 
دیگر برای رسیدن به شهر نمونه ترافیکی 

استان در حال اجراست.

امسال  اول  ماهه  سه  در  داد:  ادامه  وی 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته،  22 
درصد کاهش تصادفات خسارتی داشته ایم 
تعداد  و  جمعیت  افزایش  رغم  علی  و 
خودروها، افزایش فوتی در تصادفات شهری 

نداشته ایم.
اینکه  به  اشاره  با  ایزدی  پاک  سرهنگ 
ترافیکی  نمونه  شهر  پایلوت  سیرجان 
سیرجان ۱2  در  کرد:  اظهار  است  استان 
گام برای رسیدن سیرجان به شهر نمونه 
شامل  که  کردیم  تعریف  استان  ترافیکی 
و  افزایش  عملکردی،  تجهیزاتی،  توسعه 
یافتن  ترافیکی،  گسترش طرح های ویژه 
و برطرف کردن نقاط حادثه خیز، تعامل با 

فعالیت  مرتبط،  نهادهای 
های فرهنگی، اطالع رسانی 
و  ترافیکی  فرهنگ سازی  و 
دیگر  های  برنامه  بسیاری 

به  نسبت  نیرو  کمبود  علی رغم  که  است 
وسعت شهرستان به توفیقات خوبی دست 
با  سیرجان  راهور  پلیس  رئیس  یافته ایم. 
اینکه سیرجان شهری است که  بر  تاکید 
زیادی  داران  کامیون  جمعیت  به  نسبت 
از  بیش  گذشته  یکسال  در  افزود:  دارد، 
کامیون  توقف  و  تردد  کاهش  درصد   7۵
در شهر داشته ایم و برای تحقق این مهم 
ضمن پیگیری مداوم درصدد صدور کارت 
برای  که  کامیون هایی هستیم  برای  تردد 

خدمات رسانی مجبور به حضور در شهر 
هستند آنهم در ساعاتی که کاهش ترافیک 

و رفت و آمد است.
صنوفی  به  گفت:  ایزدی  پاک  سرهنگ 
که برای تخلیه بارها نیاز به تردد کامیون 
دارند تنها در ساعات کاهش ترافیکی اعالم 
شده اجازه حضور داده شده و در غیر این 
صورت عالوه توقیف کامیون، با مشارکت 
نیز  مربوطه  صنف  انتظامی  نیروی  اماکن 

پلمب می شود.

درنشسترئیسپلیسراهورمطرحشد:

عامل ۵0 درصد تصادفات فوتی، موتورسیکلت ها هستند

اداره  رئیس  خبر:  گروه 
محیط زیست  حفاظت 
سیرجان از دستگیری متخلف 
زنده گیری شش قطعه کبک 
نیرو های  وسیله  به  وحشی 
محیط زیست  حفاظت  یگان 

این شهرستان خبر داد.
اداره  به گزارش روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست، علی اکبر 
حفاظت  اداره  رئیس  رسولیان 
گفت:  سیرجان  محیط زیست 
گیری  زنده  کبک  شش  تعداد 
و  کشف  متخلف  یک  از  شده 

رها سازی شد. وی افزود: در پی 
تماس های تعدادی از دوستداران 
گیری  زنده  بر  مبنی  طبیعت 
وحشی،  پرندگان  نگهداری  و 
خصوص  این  در  الزم  اقدامات 
انجام شد که طی آن یک باب 
شناسایی  مورد  مشکوک  منزل 
قرار گرفت، با اخذ حکم قضایی 
انجام شد  این مکان  از  بازرسی 
که منجر به کشف و ضبط شش 

قطعه کبک زنده شد.
حفاظت  اداره  رئیس 
بیان  سیرجان  محیط زیست 
یک  ارتباط  این  در  داشت: 

برای  و  دستگیر  متخلف  فرد 
مراجع  به  قضایی  مراحل  طی 
به  وی  شد،  معرفی  ذی صالح 
جریمه نقدی سه میلیون ریالی 
به  وارده  زیان  و  ضرر  ازبابت 
محیط زیست ناشی از هر قطعه 
فرد  گفت:  و  کرد  اشاره  کبک 
خاطی از بابت زنده گیری شش 
جمعا  بایستی  وحشی  کبک 
را  ریال  میلیون  هیجده  مبلغ 

بپردازد.
پس  پایان  در  کرد:  تصریح  او 
و  سالمت  از  کامل  اطمینان  از 
وحشی گری،  خوی  بودن  دارا 

طبیعی  زیستگاه  در  کبک ها 
شان رها سازی شدند. رسولیان 
ضمن اشاره به بهره بردن از همه 
محیط زیست  ظرفیت  و  توان 
این شهرستان، گفت: رویکرد ما 

به  با متجاوزان  برخورد قاطعانه 
حریم تنوع زیستی است چرا که 
این حوزه از سرمایه های طبیعی 
مهم بین نسلی کشور بوده و باید 
با حساسیت از آن حفاظت کرد.

رئیسادارهحفاظتمحیطزیستسیرجان:

دستگیری متخلف زنده گیری کبک های وحشی 



چالش های فرماندار جدید 
عرفان خطیبی: فرمانداری ویژه سیرجان 
اش  خاص  موقعیت  رغم  علی  هاست  ماه 
همچنان با سرپرست اداره می شود. فارغ از 
سیرجان  در  دولت  نماینده  آنکه چه کسی 
باشد،  به نظر می رسد فرماندار آینده سیرجان 

با این چالش های روبروست:
۱- سیرجان به خودی خود از نظر اقلیم، 
فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و طبعا سیاست با هر 

جای دیگر استان متفاوت است. شهر متفاوت الگوهای مدیریتی متفاوت نیاز 
دارد و این تفاوت با پیچیدگی های دیگری در حوزه سیاست روبروست که 

طبعا کار را برای نماینده دولت ظریف تر و پیچیده تر می کند. 
2- اصل استقالل قوا در قانون اساسی یکی از چالش های جدی فرماندار 
آینده است. حفظ کیان دولت و استقالل آن در تصمیم گیری و تصمیم 
سازی، از رده پایین ترین انتصابات گرفته تا تصمیمات مهم و اصولی، از 
وظایف نماینده دولت است. اگر هر فرمانداری خود تبدیل به ابزار بله قربان 
گویی نهاد های نظارتی و به طور مشخص مجلس شورای اسالمی شود، 
عمال از خاصیت اصلی خود تهی شده است. جایگاه هر کس در قانون 
اساسی به شکل شفافی مشخص شده است. این حفظ استقالل به خصوص 
در حوزه سیرجان به نظر می رسد مهم ترین و اصلی ترین چالش فرماندار 
آینده باشد. به خصوص اینکه این دخالت ها در دوره هایی متاسفانه تبدیل 
به یک رویه نانوشته غلط شد و دخالت ها در ریزو درشت تصمیمات و به 

خصوص در انتصابات نمایان شد.
۳- سیرجان درست است که در راستای تبدیل شدن به یک قطب 
توسعه یافته اقتصادی در جنوب شرق کشور گام های بلندی برداشته است 
اما هنوز هم راه های نرفته بسیاری دارد. توسعه پایدار تنها با کارخانه و کارگاه 
ایجاد نمی شود. توجه به عناصر مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی 
و... ضروریست و راه های نرفته بسیاری دارد. جامعه تک بعدی همانند انسانی 
است که مثال دستش رشد کند اما بقیه اعضای وجودش کوچک بمانند. این 
عدم هماهنگی عرصه های مختلف در یک جامعه مضراتی خواهد داشت که 
به شکل فرسایشی و به مرور زمان خودشان را نشان خواهند داد و آسیب 

هایشان را به پیکره جامعه بعضا غیرقابل جبران خواهد بود.
4- نمی شود منادی توسعه بود و موضع مشخصی در برابر مافیاهای 
قدرت و ثروت نداشت. سیاست های فرماندار آینده سیرجان در حوزه مبارزه 
با فساد و مفسدان می بایست مشخص و قاطع باشد. این حوزه طبعا دچار 
ظرافت ها و ریزبینی هایی است که با عزمی جزم و نگاهی ژرف نتایج خوبی 

خواهد داشت و از مطالبات جدی مردم است.
۵- دولت در سال آخر خود برای جمع بندی سیاست هایش به نیروهای 
پای کار نیاز دارد. سال آخر همیشه مهم ترین سال برای دولت هاست. در 
شرایطی که دولت با دست خالی و کسری بودجه و مشکالت ورود ارز و 
تحریم های یک طرفه ظالمانه ترامپ و همدستانش دست به گریبان است، 
تالش برای جمع بندی سیاست های دولت و اتمام کارهای ناتمام یکی از 
مهمترین ماموریت های فرماندار آینده است. فرماندار آینده سیرجان در 
همین بازه یکساله می تواند با عملکرد مطلوب و موثر خود برگی بر رزومه 
موفقیت های شغلی اش بیافزاید و یا خدای ناکرده باعث دلسردی و نگرانی 
حامیان دولت شود. مردم سیرجان هم در 92 و هم در 9۶ رای باالیی به 
دولت فعلی دادند و انتظار دارند تا ثانیه های آخر با همان عزم جزم روزهای 

اول کار شود.                                              *فعال اجتماعی سیاسی
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نگاهیهرچندگذرابروضعیتتیمفوتبالگلگهر؛

 معلم در مخمصه 
وضعیت   روزها  این  موسوی:  مرتضی  سید 
فوتبال  برتر   لیگ  در  گل گهر  فوتبال  تیم 
نیست.  خوبی  روز  و  حال  اصال  کشورمان 
توپچی های  این تیم که قبل از ویروس منحوس 
کرونا کامال  قبراق و سرحال  نشان  می دادند تا 
خانه شان  در  را  آبادان  صنعت  نفت  که   جایی 
زمین گیر کردند و استقالل نامی را در سیرجان 
بردند. همین تیم آماده بعد از تعطیلی طوالنی 

بازی   ۳ در  که  جایی  تا  شد  مواجه  فاحشی  افت  با  فوتبال   لیگ  مدت 
پیاپی)سپاهان شهر خودرو پیکان( چه در خانه و چه در خارج از خانه به 
حریفان خودشان هر ۳  امتیاز ممکن را بفرما زدند تا با پنج گل خورده و 

بدون گل زده  به مکان پانزدهم جدول نزول پیدا نمایند.
 وقتی کامپیوتر آقا  معلم هنگ کرد 

جاللی، سرمربی گل گهری ها  بعد از باخت به پیکان ویسی متوجه شد که 
کامپیوترش بدجوری هنگ کرده است استعفای خود را روی میز مدیرعامل 
باشگاه گذاشت  تا از این  تیم  خداحافظی تلخی داشته باشد. بعد از یکی دو 
روز هیات مدیره باشگاه رآی به ماندن جاللی داد تا او به کارش ادامه دهد. 
پس  جاللی در طول چندین ساعت که سخت در مخمصه بود لقب رفت و 

برگشت را از آن خودش کرد.
 معلم با شاهین اوج بگیر 

ابقای جاللی او شش بازی فینال گونه را پیش روی خود دارد.   با  حاال 
او و شاگردانش در جمعه پیش روی باید به مصاف شاهینی بروند از دیار 
دلیران تنگستان بنام  شاهین  شهرداری بوشهر  که به سبب شکست های 
متوالی نه دیگر بالی و نه  پری برایش مانده است.پس گل گهر می تواند  با 
شکست  همین  شاهین از آسمان استادیوم امام علی)ع(شهرمان اوج بگیرد و 

با روزهای تلخش خداحافظی نماید تا به روزهای خوبش برسد
 قربانی آمده تا قربانی کند 

در همین  اثنا از گوشه و کنار شنیده ایم  که کاپیتان دیروز تیم استقالل 
تهران و پیشکسوت امروز این باشگاه  پیروز قربانی به کادر فنی تیم گل گهر 
اضاف شده است تا به کمک معلم بیاید.قربانی جوان به این نیت آمده است 
تا کمک حال  تیم کوچ گل گهر باشد تا حریفان سخت کوش خودشان را 
قربانی کند امیدواریم پا قدم پیروز قربانی برای نماینده شهرمان  توآمان  با 

پیروزی باشد. 
 حمایت از پسران آبی گل گهر 

حاال که کار به اینجا کشیده است می طلبد هر عاشق و هر دلداده ورزش 
مهیج فوتبال در شهرمان به یاری پسران آبی گل گهر بشتابد تابه اتکا به 
ساق های پرتوان توپچی های این تیم گل گهر با چند برد پیاپی به جدول 
بازی ها برگردد.تا تنها  سهمیه مردان دیار کویرنشین در لیگ برتر فوتبال 

حفظ شود به امید آن روز.                                          *فعال ورزشی

 یادداشت

ویژه

بهاءالدینی بازرس هالل احمر استان انتخاب شد
نسیم امید: دومین مرحله انتخابات هیات مدیره و بازرسي 
جمعیت هالل احمر استان با حضور 2۸ نفر از اعضاي شوراي 
اجرایي هالل احمر شعب استان کرمان، پنجشنبه هفته گذشته 
همزمان با سراسر کشور برگزار شد. پس از برگزاری مراسم رأی 
گیری و جمع آوري آراي ماخوذه حمید مالنوری شمسی، احمد 

انارکی محمدی، خلیل اله همایی راد و زهرا موسی پور بردسیری به ترتیب با 2۰، ۱9، 
۱۸ و ۱۸ رأي، اعضاي اصلي هیات مدیره و سهراب بهاالدینی  با 2۱ رای از مجموع 24 
رای  به همراه مهدی یدالهی بازرسان اصلي جمعیت هالل احمر استان کرمان شدند.

خشک شدن 
تعدادی 

از درختان
 پارک

 17 شهریور 

مبارزه با هرگونه احتکار، گران فروشی و کم فروشی 
سیرجان خبر: محمدرضا خواجویی، رییس اداره صمت 
شهرستان سیرجان از مبارزه با هرگونه احتکار، گران فروشی 
راستای  در  گفت:  داد،  خبر  شهرستان  در  فروشی  کم  و 
کم فروشی  فروشی،  گران  احتکار،  بازار،  وضعیت  ساماندهی 
نظارت بر واحد های صنفی تشدید پیدا کرده است. وی با 

اشاره به اینکه در نظام صنفی چهار رسته صنفی وجود دارد که شامل توزیعی،خدماتی، 
تولیدی و خدمات فنی می شود گفت: در صنوف توزیعی بر اساس قانون نظام صنفی 
مصوب مجلس مواد خوراکی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، پوشاک 2۰ درصد و میوه فروشی 
واحد صنفی  با  گرانفروشی  و در صورت  تعلق می گیرد  تا ۳۰ درصد سود  ها ۱۵ 

برخورد خواهد شد.

مشوق 1.5 درصدی برای پرداخت زودهنگام مالیات
ایمنا: دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر 

مؤدیان مالیاتی نسبت به پرداخت زودتر مالیات خود اقدام 
کنند، به ازای هر ماه از مشوق یک و نیم درصدی برخوردار 
با  توانسته ایم  کرونا  ویروس  شیوع  وجود  با  بود.  خواهند 
تمرکز بر حوزه های مغفول مانده در گذشته و حوزه هایی 
که از شیوع این ویروس در امان مانده اند، بخش قابل توجهی از منابع پیش بینی 
شده مالیاتی را تحقق بخشیم. وی در ادامه گفت: در سال گذشته با تدبیری که 
خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصالح نیز رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط 
و  دادیم  قرار  کار  دستور  در  تولیدکنندگان  برای  را  مالیات  میزان  اصل  پرداخت 
توانستیم از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق سازیم.

گالیه از نبود وضعیت کرونایی پمپ بنزین ها
نسیم امید: موضوعی که در این شرایط که روند کرونا در 
سطح شهرستان رو به افزایش است و طبق اعالم ستاد کرونا 
در اوایلی که این بیماری شیوع پیدا کرده بود، سه نقطه از 
آلودگی بیش تری برخوردار بود و یکی از عوامل تشدید کرونا 
در داخل پمپ بنزین هاست اما با توجه شرایط سیرجان که 
در حال حاضر قرمز است. شهروندان در این باره گالیه هایی دارند که  قرار بر این 
بود که اپراتورها بنزین بزنند اما اصال خبری از این موضوع نیست! در برخی پمپ 
بنزین ها دستکش نیست  و  اگر نظارتی می شد و جریمه ای در نظر گرفته می شد 

برایشان بهتر بود و خواستار رسیدگی مسئوالن شهری را در این رابطه هستند. 

عکس:نسیمامید


